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Rapport från LGD på Jägersro 24 juni 2020

Väder: solsken, vindstilla, 24 grader.

Lokal galoppdomstol: M. Bendroth (ordf), L. Tandari, M. Gustavsson

Svensk Galopps representant: D. Madsen

Veterinär: J. Karlsson

Test på hästar: 
Lopp 1, 8 Joker Face 
Lopp 6, 4 Ugotthelook

Kval 1, 
Häst nr 2 Prins Samir Bell är valack.  
Häst nr 6 Like A Bullet är valack.

Häst nr 5 Munfared bortvisades från start (upprepad förseelse). Hästen belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1,
7:3.

Övriga hästar godkändes.

Lopp 2, 
Galoppdomstolen noterade en trång situation på mitten av upploppet där C Hartsmar (Rackham Den Röde) går inåt mot L Arnshed (Argos) och tar dennes spår.
Hästen hänger inåt, Hartsmar byter inte spöhand och tycks inte gör något för att räta upp sin häst. Hördes Arnshed som angav att hon fick byta spår då Hartsmar
hänger in mot henne och tar hennes spår. Hördes Hartsmar som angav att hästen hängde inåt och att hon inte kunde byta piskhand för att hon fastnat i hästens
man. Hartsmar medgav förseelsen och dömdes till en dags ridförbud (200708) för spårbyte som stört medtävlare. RG 6:27, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 4, 
Galoppdomstolen noterade att flera hästar hoppar ut snett ur boxarna och att det blir en kraftig kedjereaktion. Rapporterade M. Rodriguez (häst nr 6 Snake Lake) att
han blivit störd av C. Lamy (häst nr 5 Jazz Explosion) som tar hans spår kort efter start varvid och Rodriguez menade att han nästan går omkull. Filmen visar att
flera ekipage byter spår och att Rodriguez drabbas. Lamy informerades om vikten att hålla rakt spår. Ingen enskild ryttare kan lastas då flera ekipage är inblandade.
Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen noterade att O. Wilson (Xtara) vid flera tillfällen får ta upp sin häst. I mitten av första sväng, vid 900 meter kvar samt vid ingången till sista sväng.
Hördes Wilson som angav att J. Ingvarsson (Rastapopolous) går inåt och tar hans spår både vid 1200 meter från mål respektive vid 900 meter från mål.

Hördes J. Ingvarsson som trodde att hon hade tillräckligt med utrymme. Filmen visar att Ingvarsson går inåt i banan utan att se sig om eller utan att ha tillräckligt
utrymme. Ingvarsson döms till två dagars ridförbud (200708 & 200709) för spårbyte som stör medtävlare (upprepad förseelse). RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för
påföljder.

I sista sväng menade Wilson att C. Lopez (Master Blaster) går inåt mot H. Mårtensson (Sandtastic) som på så sätt knuffas ner och tar hans spår. Hördes
Mårtensson som bekräftade Wilsons version. Hördes C. Lopez som tyckte att han hade tillräckligt utrymme och att han inte bytte spår. Av filmen går det inte att
bedöma vad som sker eller vad som orsakar situationen. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 6 
Rapporterade Nora Holm Åsnes (ställföreträdare för W. Neuroth) att häst nr 3 Reine De Vega inkom med skärsår på höger bak samt hade tappat skon på höger bak. 
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